
GE 1 -Brief points & information -on Satpanth 
and Samaj /  

સતપથં અને સમાજ પર ૂંકમા ં ુ ાઓઅને મા હતી 

21-Jul-2010
———- Forwarded message ———-
From: એક ય ત <abc.samaj@gmail.com>
Date: 2010/7/21
Subject: [RP Group] Important Informations for your knowledge – અ યારના વાતાવરણને
જવાબદાર અગ યની મા હિતઆપ સૌની ણકાર માટ
To: realpatidar@googlegroups.com
Cc: group@realpatidar.com

– જય ઉિમયા મા –

A) Issue : 1 અ યાર ચાલી ર ા વાતાવરણ ને જવાબદાર એવી અગ યની મા હિત આપ સૌની
ણકાર માટ:

A) Issue : 1 Important Information for your knowledge regarding current issue:
( 1 ) વ હવચંાઓઅનેઆધાર તુ મા હિત ારા એ સા બત થાય છે ક સવંત ૧૫૯૨ કારતક દુ ૨ ને
ુ વારના રોજ બાવા ઇમામશાહ ની ુબ ુમાં આપણાં વુજો એ સતપથં નામક અધ- શુલમાની

ધમનો વીકાર કય હતો. તે અગાઉઆપણે મૂ િ ય હતા અને સં ણુ હ ુ ધમમાં માનનારા હતા.

( 2 ) વષ પહલા જુનીય ી નારણબાપાઅને તેમના વા િવચારકો ારા સમાજમાં િૃત લાવતા
તથા સમાજના ુ ધી વીઓ ને સતપથં માથી બહાર આવ ું જ ુર લાગતા અને ઇ લામી
માનિસકતા છોડવી જ ુર લાગતા વષ ુની સતપથં સમાજ છોડ ને નવી સમાજની રચના કરવામાં
આવી.

( 3 ) નારણબાપા ને આપણી ાિતના આધ ધુારક માનવામાં આવે છે અને તેમના ારા લખાયલે
ુ તક “પીરાણા સતપથંની પોલ” ને આપણી ાિતની “ગીતા” માનવામાં આવે છે. તે ુ તક માં

સતપથંના સા હ યોમાં સામા ય લોકો ને છેતરવા માટ કયા-ંકયાં અને કવી-કવી ખોટ મા હિત અને
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ખોટા ચમ કારો બતાવવામાં આવેલા છે તે િવશે રુ મા હિત આપવામાં આવી.
ખાસ ન ધઃ આ થં સમાજના દરક સ યો એ વાચંવા વો છે.

( 4 ) “પીરાણા સતપથંની પોલ” ુ તક ન છયાય તે માટ સતપથંીઓ, પીરાણા ના સયૈદો, કાકાઓ
અને અ યઆગેવાનોએ બુ જ ધમપછાડા કયા. કાયદાક ય અને રાજક ય દબાણો પણ લાવવાની
રુ કોશીશો કર . આખરમાં અમદાવાદના કલેકટર પાસે ુબ ુ માં જઇ ને દબાણ વુક ર ુઆતો કર

પણ તેમને સફળતા ન મળતા “પીરાણા સતપથંની પોલ” નામનો થં કાશીત કર શકાયો.

( 5 ) આ સમાજની રચના વખતે સતપથં-સનાતન ુ ો ઉ થાને હતો પણ સતપથંીભાઇઓ
ભિવ યમાં સતપથં છોડ ને સનાતનમાં ભળ જશે તવેી શરત સાથે તેમને પણ સમાજમાં સમાવવામાં
આ યા હતા. સતપથં ને કયારય આપણા સમાજમાં વીકાય ગણવામાં આ યો નથી મા ઓ
સતપથં ને છોડ દશે તેમને જઆ સમાજમાં ભળવા દવામાંઆ યા.

( 6 ) અ યાર ુ ાનીઆપણે સૌ ચચા કર ર ા છ એતે સમ યા તો સમાજ ના ઉદભવથી જ છે પણ
ધીર-ધીર બ ુ થાળે પડશે તેમ સમ ને કોઇ ન ર પગલાં લેવામા નઆ યા.

( 7 ) ળુ િવચારધારા ના ફરક ના કારણે સમાજમાં ધાિમક કાય મોમાં સતપથં ારા પોતાના
ય તઓ, સતંો ક સા ઓુ વગેર માટ િવખવાદ થવા લા યા. ધીર-ધીર સમાજમાં ઉ ચ લેવલ ના
કાય મો માં અમારા સતંને બોલાવો તેવી દ સતપથં તરફ થી દખાવા લાગી અને સમય જતા તે
વ ુ ય બની.

( 8 ) સતપથં તરફથી સમાજના જ કાય મોની ઉપે ા કર ને અલગ-અલગ કાય મો ની હરાત
થવા લાગી. સતપથં માં દશ ધ વી દાન ની યાને ફર યાત કર ને ુ ય સમાજના કાય મોને
મળ શક તવેી દાન / રકમ ને તેમના તરફ વાળવામાં આવી અને તેમના ારા ુ ય સમાજ માં
ન હવતઆિથક ફાળો આપવામાંઆવતો.

( 9 ) સતપથં ારા ક ીય સમાજ ને સૌની સમાજ અને તેમની પીરાણા સમાજને મા તેમની સમાજ
ગણવામાં આવી. જો ક હ ુ પણ ઘણા કણબીઓ માટ પીરાણાં આ થા ુ ક છે અને તેઓઆ થાની
ટ એ યાં દાન પણ આપે છે. આ સવ ભડંોળ ને સતપથં સમાજ ના ભડંોળ તર ક ઓળખાવામાં

આવે છે.

Important Information -on Satpanth and Samaj 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GE 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Link: http://www.realpatidar.com/library 
email: mail@realpatidar.com

Page 2 of 12

realpatidar.com ટાટા ચમ કારોચમ કારો

                                                                                                                               realpatidar.com



(10) સતપથં સમાજ ારા ગામે-ગામ આપણી સમાજવાડ અને મં દરો હોવા છતા તેમની અલગ
સમાજવાડ અને ધામ બનાવવા માં આ યા અને સમાજનો મોટો ભાગ િવચારધારા યાગી ુ ો
હતો તેને ભરમાવવામાં અને પોતાના તરફ ખચવા માટની લગભગ બંેશ શ ુ કરવામાંઆવી.

(11) સમાજ માં આ ગે ઘણા મતભેદો ઉભા થયા ક એક જ સમાજ હોવા છતા આ લોકોના પોતાના
અલગ સં થાનો કમ? સમાજની નેતાગીર એઆ મતભેદ ને એ સમયે ુ ર કરવાને બદલે તેની તરફ
ખમીચામણા કરયા.

(12) સતપથં તરફથી સતં-સમંેલનો ારા અને હ ુ ધાિમક સં થાઓ ને પોતાની સાથે રાખીને જોર-

શોર થી ચાર શ ુ કય . પોતાની પાસે રહલ મોટા નાણાક ય ભડંોળ બતાવી ને સમાજ ના અ ય
લોકોને અને અ ય ધમ ને નીચા દખાડવાના શ ુ કયા.

(13) સમાજના બી મોટા સ દુાયને આ અ ુચીકર લાગતા ધીર-ધીર પીરાણા સં થાનો િવરોધ શ ુ
થયો.સમયજતા ળુ િવચારધારા ના ફરકને કારણેઆ િવરોધ વધવા લા યો અને સતપથં માં રહલા
કટલાક રવાજો અને િનયમો ને કારણે સમાજની ળુ તુ માનિસકતાને પણઆઘાત લા યો.

(14) સમાજમાં ધાિમક એક ુપતા જળવાય તેથી સમાજના ળુ બધંારણમાં હ ુ િવચારધારા ને
લગતી જ ુર કલમ ઉમેરવામાં આવી. આ કલમનો સતપથં તરફ ભાઇઓ ારા િવરોધ કરવામાં
આ યો.

(15) આજ ુર કલમ ન-ં૧૮ ને તાઃ ૨૨-૦૫-૧૯૭૭ ના ીિતય અિધવેશનમાં જ સમાજના સ યો અને
આગેવાનો ારા પસાર કરવામાં આવી હતી. ક માં આપણી સં ણુ ાિત ના બા આચરણો ગે
એટલે કઆપણે સૌ સમાજના સ યો એ જ મથી મરણ ધુીના દરક સં કારો હ ુ ર ત રવાજ માણે
પાળવા(આચરવા) રહશે તેમ ન કરવામાં આ ું હ ું અને ૧૯૮૫ ના અિધવેશન માં પ ટ કરણ
કરવામાંઆ ું ક મરણ પછ ની યા માં અ નસં કાર જ કરવો.

(16) જો સતપથંીઓ હ ુ હોય તો સમાજના હ ુ વ ના આચરણનો િવરોધ ન કર તે સામા ય જનતા
પણ સમ શક છે પણ તેઓપોતાને હ ુ કહડાવતા હોવા છતા તેમણેઆ કલમનો િવરોધ હસક ર તે
કય હતો, િનઃશકં-પણે તેમની અધ- ુ લીમ માનિસકતા ચુવે છે.
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(17) આપણી સમાજમાં સામા ક અને ધાિમક િવવાદને અદાલત ક પોલીસ ચોપડ ન લઇ જતાં
સમા રચેલા યાયપચં સમ લાવવો એ ુંતાઃ ૩૦-૦૪-૧૯૯૩ ના ચોથા અિધવેશન માં સવા મુતે
પસાર કરવામાં આ યો ને આપણે કલમ-૧૯ ક ૧૯ મા ઠરાવ તર ક ઓળખીએ છ એ. આ કલમ ને
અવગણીને અદાલતનોઆશરો લેનારને સમાજનો નેુગાર ગણવો તે ું પણ ઠરાવવામાંઆ ું હ ુ.ં

(18) સમાજ ના િનયમ માણે સામા ક ો ને સમાજ માં જ ઉકલવા આવે પણ સતપથંના સ યો
ારા સમાજ ના આ િનયમો ું છડચોક ઉ લઘંન કરવામાં આ ું અને સતપથંનો િવરોધ કરનારની
િવ ુ ધ માં કોટ-કસ દાખલ કરવા માં આ યા. આ કોટ-કસ ય ત ારા કરવામાં આ યા હોવા છતા
સં ણુ ર તે સતપથં સં દાય ચલાવવામાં આ યા અને તે માટ જ ુર નાણાક ય ઉપરાતં અ ય
સવલત પણ કર આપવામાંઆવી.

(19) આકસ કરવાથી સમાજના અ યસ યો નો િવરોધ બુ વ યો તેથી તે સમય દર યાન સમાજના
હો ેદારો ને ઉકલ લાવવો જ ુર લાગતા સમાધાન સિમિત ની િનમ કુ કરવામાંઆવી.

(20) આસમાધાન ની યા શ ુ કરવામાંઆવી ના થમ િનણય વ ુપે એ ઠરાવવામાંઆ ુ ક
સતપથંી ભાઇઓ ારા કરવામાં આવેલા કોટ-કસ પાછા ખચવામાં આવે અને આ ઉકલ સામા ક
બધંારણ જુબ લેવામાંઆવે. આ િનણયને સતપથંનાઆગેવાનો ારા મા ય રાખવામાઆ યો અને
તેમના ારા આ કસ પરત લઇ લેવા એવી લેખીત બાહધર આપવામાંઆવી.

(21) લેખીત બાહધર આપવામા આવી હોવા છતા સતપથં ારા આ કોટ-કસ ગે કોઇ પગલા
લેવામાં ન આ યા. બી બા ુ અ ય લોકો નો િવરોધ વધતો જ જતો હતો.

(22) સમાજ ના હો ેદારો ારા િવરોધો ને અગાઉની મ ઠંડો િતસાદઆપવામાંઆ યો.

(23) ક ીય સમાજ ખુના અ ય થાને સમાધાનની મીટ ગ બોલાવવામા આવી પણ અગાઉની
મીટ ગ માં લેવાયેલ િનણયના પાલન ના ુ ાને લુી જવામા આ યો અને સમાજમાં વ ણમ
મહો સવ યોજવાનો હોવાથી ુ ંક સમય માટઆ િવવાદને શમાવી દવાનો યાસ કય .

(24) પણ તા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૦ ની સમાધાનની મીટ ગ દર યાન એક ઐિતહાિસક બનાવ બ યો અને
અમદાવાદ થી પોલીસ સાથેઆવેલા કટલાક સતપથંી ભાઇઓ ારા સમાજના જએકઆગેવાનભાઇ
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ને સમાજના ખુ થાને મળેલી મીટ ગ માથી પકડાવવામાં આ યા. ચા ુ મીટ ગને અગ ય
કારણોસર રોકવાની ફરજ પાડવામાંઆવી.

ખાસ ન ધ- અમદાવાદ થી પોલીસ ને લઇને આવેલ સતપથંી ભાઇઓ એ પોલીસને નખ ાણા
ની કલકં ધામમાંઆખો દવસરહવા, વુા અને જમવાની રુ- રુ તૈયાર ઓકર આપવામાંઆવી
હતી. સતપથંીઓ ારા પોલીસને મીટ ગ થળે એ ર તે દાખલ કરવામાં આવી હતી ક ણે સમ
સમાજને બતાવી દવામાં આવે છે ક સતપથં િવ ુ ધ બોલશે તેના અમે આવા જ હાલ કર ુ.ં આ
સમયે મીટ ગમાં સમાધાન કરવા માટ ચ તર ય કિમ ટની હાજર હોવા છતા તેમની શાખ-શરમ
વગર અને ર તસરની ન ફટાઇથી પોલીસ ને દર દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ તમાશો જોવા
માટ જુરાત માથંી લગભગ ૨૦૦ સતપથંીઓ નખ ાણા ક પસમાં એકઠા થયા હતા.

(25) આ સમાધાનની મીટ ગ િવશે એમ કહ શકાય ક સમાજમાં બુ મૈ ી વુક સતપથં-સનાતન
િવવાદનો ઉકલ લાવવા બનંે પ ના આગેવાનો ભેગા થયા હતા. પણ સતપથંીઓની આડોડાઇ તો
ુઓ ક તેમણે આ જ દવસને પોતાના કાળા કામ માટ પસદં કય ક યાર તેમના જ કટલાક

આગેવાનો એકબા ુ સમાધાન કરવા બેઠા છે અને બી બા ુ તેઓ પોતાના ુકમ પણ પાર પાડ
ર ા છે !!!

(26) સતપથંીઓ ારા મ આપવામાં આવેલા આ કાળા કામ બાદ એ જ સતપથંીઓ ના શ દો
અને યવહારો ના આચરણમાં આટાલો મોટો તફાવત જોઇ ને સામા ય લોકો માં બુ ુ સો જોવા
મ યો.

(27) બનાવ ના થોડા જ સમયમાં ક છ અને ક ની બહાર આપણા સમાજમાં સતપથં ના ભાઇઓ
યે બુ રોષ ઉદભ યો અને આ રોષ ના કારણે સમાજના અ ણીઓ ારા તાબડતોબ મીટ ગ

બોલાવવા માં આવી. વણસતી જતી પ ર થિત ને પહ ચી વળ ું લગભગ ુ કલ હ ું અને સમ
સમાજ ના સ યો ારા સમાજ પોતાની દશા પ ટ કર તેવો મ તુ મતઆપવામાંઆ યો.

(28) સ યો ના રોષ ને ઠડંો પાડવા અને સમાજની દશા પ ટ કરવા માટ સમાજના ખુ પદ થી
“ વેત પ ” (તા.૨૫-૦૩-૨૦૧૦ ) બહાર પાડવા માં આ ુ.ં સમાજ ના ખુ ારા બહાર પાડવામાં
આવેલા આઐિતહાિસક દ તાવેજની સતપથંના અ યુાયીઓ ારા હોળ કરવામાંઆવી.
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(29) અગાઉના બનાવના કારણે સમાજના વણમ મહો સવ ની સમાજના િનયમો ને ન અ સુર ક
મા ય ન હોય તે સ યોને આવવાની મનાઇ ફરમાવવામાંઆવી.

(30) આમનાઇ ને સાખંી ન લેતા સતપથંીઓ ારા અ યાર ધુી ુ ં સૌથી ખરાબ કામ કરવામાંઆ ું
એટલે ક તાઃ ૩-૦૫-૨૦૧૦ ના સમાજની કાયદસરતાને પડકાર ને સમ મહો સવ ને રોકવા માટ
કાયદસર અર કરવામાંઆવી અને થમ વખત સમાજના ખુને પણ તેમાં સડંોવવામાંઆ યા.

(31) તા ૧૨-૦૫-૨૦૧૦ ના દવસે વ ણમ મહો સવ દર યાન આયોજન બ ધ ર તે સમાજની સભા
પર સશ ુમલો કરવામા આ યો.

– ખાસ ન ધ લેશો કઆ જ ર તે તુકાળના દરક અિધવેશન અને સામા ય સભામાં સતપથંીઓ ારા
અયો ય ર તે િવ ેપ પાડવામાંઆ યો છે.

B. Issue : 2 સતપથંીઓ ની ખાસીયતો ક હ કકતો 
B. Issue : 2 Some Facts and Peculiarities of Satpanthi

– અહ કટલીક વાતો સતપથંની ખાિસયત છે અને નો ઉપયોગ સતપથં ના અ યુાયીઓ
વધારવા માટ અને લોકો ને ગેરમાગ દોરવા માટ કરવામાંઆવે છે.તેની િવ તૃ મા હિત.

(32) ચાલાક (તાક યા) નો ઉપયોગઃ Use of Takkiya (Taqiyya):

– કરસનદાસ કાકા એ ચાલાક વાપર ને પીરાણાં ના વા તિવક સા હ યો માથંી ુ લીમ શ દો2
કાઢ ને તેને થાને હ ુ શ દો ઉમેર દ ધા ક થી કોઈ તેની વા તિવકતા સામે નો ના ઉઠાવી શક.

આવી ચાલાક ને સતપથંના સા હ યોમાં “તાક યા” તર ક ગણવામાં આવે છે તાક યા નો ઉપયોગ
સતપથંીઓ ારા લોકોને મુરાહ કરવા માટ કરવામાંઆવે છે.તેમણે સતપથં ને હ ુ ધમનો ચળો
ઓઢાડ તો દ ધો પણ દરખાને ુ લીમ િવધીઅને કમકાડં વા ક તૃ શર રને દાટ ુ,ં રા ી ુ ઓ
કરવી વગેર ચા ુ રાખી. તેમણે એવો િસ ધાતં અપના યો ક થી બહારના અ ય લોકો તેને હ ુ ધમ
સમ પણ હ કકત એ જ છે ક તે આ પણ ુ લીમ ધમનો એક ભાગ છે.

(33) પાખડં અને ધ ધા ના નામે ધમ પ રવતનઃ Blind faith & Miracles:

– સતપથં ના થાપક ઇમામશાહ ારા લોકો ને ુ લીમ બનાવવા માટ ુ ં-મતંર બતાવીને તે
સમયના ભોળાઅનેઆિથક ર તે દયામણા હ ુ લોકો ફોસલાવવા ના શ ું કયા અનેચમ કારની મોટ -
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મોટ અને ખોટ -ખોટ વાતો લોકો ના માનસ માં ભેળવી દવામાં આવી, આ ચમ કારો ને તા કકતા
સાથે કોઇ જ સબંધં ન હતો અને આ પણ નથી. આ પણઆવા ચમ કારો કરતા પાખડં સા ઓુ
અને તુારાઓજોવા મળે છે અને િશ ણનાઅભાવે તેમના પાખડં ને ચમ કાર સમ ને ધ ધા ં
લોકો તરત તેમાં ફસાઇ ય છે.

– જુરાત, મહારા તથા રાજ થાન ના લોકો એ અશોક ડ નામના પાખડં ુ નામ તો સાભં ું
જ હશ.ે આપાખડં એ પોતાને કોઇ માતા નો અવતાર બતાવી ને લોકો ને છેતરવા ુંચા ુ ક ુ હ .ુ

સામા યલોકો ને લાલચબતાવી ને અને પોતાના ખોટા ચમ કારોની વાતો ફલાવી ને મોટ જનસં યા
ને પોતાની માનીતી બનાવી લીધી હતી અને અઢળક કહ શકાય તેવી રકમ ભેગી કર લધી હતી પણ
આખરલોકો ની તુતા ના કારણે તે “માતા નો અવતાર”અ યાર સળ યા પાછળ છે.મારા િમ ો
અહ જરા િવચારો ક આમ ચમ કાર કરવાથી જ બ ુ થ ુ હોત તો ભારત ને પા ક તાન સામે લડવા
માટ આટલી મોટ સેના ની કોઇ જ ુર નથી, મા આવા બાવાઓઅને અવતારો ને સીમા પર લડવા
મોકલી દવા થી જ બધા ને પરા ત કર દવાય ને !!!!!

– િમ ો આ બ ું તો આપણ ને ધારામાં રાખીને ધમ પ રવતન કરાવવા માટ હ ું પણ વ ડલો ની
સમય ચુકતા અને નારણબાપા વા સમાજ ઉ ધારકો ના કારણે સમાજ બચી શકયો છે અને ની
ખે હ ુ પાટા બધંાયેલા છે તે આ સમ તો સા ું.

(34) એક ુઠા ુ ં – સતપથં સ ૃ ધ લાવે છેઃ A myth – Satpanth brings Prosperity:

– વ ુ ને વ ુ લોકો જોડાય તેથી સતપથંીઓ ારા સતપથં માં જોડાનાર ય ત માલામાલ એટલે ક
ધનવાન બની ય છે તેવી ખોટ વાતો ને પણ ફલાવવા માંઆવી હતી અનેઆ પણ ફલાવવા માં
આવે છે. આવાત ને પણ તા કકતા સાથે કોઇ જ સબંધં ન હતો અનેઆ પણ નથી.
– ચાલો આપને એક તા કક વાત સમ ુ ં–
– જો સતપથંમા જોડાનાર ય ત પૈસાદાર બની ય છે તો આપણે મા પચાસ વષ પાછળ જઇએ
એસમય માં યારઆપણા વ ડલો સતપથં માં જોડાયેલા હતા અને યાદ કરો અથવા છુો વ ડલો ને
ક આપણી હાલત કવી હતી. આપણે તે સમયે અ યતં કંગાળ અને અિશ ત કહ શકાય તે હાલત મા
હતા, સખત મ ુર કરવા છતાયે પ રવારને રુ ુખાવા ુ મળશે ક નહ તે પણ ન નહો ુ.ં આપણ
ને દશ ધ ના નામે ર તસર ના સુવામા(ં ુટંવામા)ં આવતા હતા. તમાર આિથક થિત ગમે તેવી
હોય પણ ચોર કર ને, ઉછ ના માગી ને ક ગમે તેમ કર ને દશ ધ આપવા માટ ફરજ પાડવામાં
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આવતી. આપણે તે સમયે એટલા બધા લાચાર હતા અને આપ ું વનધોરણ પણ િન ન ક ા માં
ગણી શકાય તે ુ હ ુ.ં

વા તવમાંએ સમયે જો કોઇ સતપથં ક પીરાણાં િવ ુ ધ કોઇ પગ ુંભર તો તેને તરત જ યાત બહાર
કુવામાં આવતો અને એટલો બધો ાસ આપવામાં આવતો ક છેવટ હતાશ-પરશાન થઇને કાકા-
ખુી ટલો દંડ માગંે તેટલો દંડ ભર ને ફર પાછો સતપથંમાંભળ જતો.આવાઅ યાચાર અનેખોટા

ધમના કારણે જઆપણાં સમાજના લોકો પછાત જ ર ા હતા.

– હ કકત માં યાર થી આપણે લ મીનારાયણ સં દાય વીકાય યારથી જ આપણા સૌની અને
સમાજની સ ૃ ધ દખાવા લાગી. આ પચાસ વષ પછ આપણા સમા કટલી ગિત કર છે તે
આપણે સૌ ણીએ છ એ. આ સમાજ માં લગભગ બધા જ સતપથં ને છોડ કુયા છે. તો આપ સૌ
વીકારશો જ ક સતપથં પૈસાદાર બનાવે છે તો તે હળાહળ ુઠા ૂં જ છે. પણ હા તમે એમચો સ કહ
શકો ક લ મીનારાયણ ભગવાને આપણા સમાજ ને સ ૃ ધ અપાવી છે.

(35) સતપથં ની વા તિવકતાઃ The fact behind Satpanth:

–આપનેએકવાત સમ લેવી જોઇએ ક સતપથં માં સામા ય માણસમાટ કંઇ ખાસ નથી.અનેબી
બા ુ સતપથં નો ચાર તેમની આવક વધારવા માટ જ છે. મ વ ુ લોકો જોડાય અને દશો ધ
આપવા ુ શ ુ કર તેમ વ ુઆવક થાય. તેથી પોતાના અ યુાયીઓ વધારવા લોકો ને એમ કહ ને
આકષવામાંઆવે છે ક સતપથં સપંિત વધાર છે અને ચમ કાર કર છે. આબધા લોકો ને ફસાવવા ના
ગતકડાં જ છે કોઇ ન ર વાતો નથી. (આ િવષયની વાતઆપણે અગાઉ પણ કર કુયા છ એ)

(36) ચચાને મુરાહ કરવીઃ Divert the discussions:

– જયાર યાર સમાજ ારા ક કોઇ સ ય ુથ ારા સતપથં ની હ કકત ણવા ક સમજવા માટ કોઇ
વાતાલાપ કરવામાં આવે યાર સતપથંી અ યુાયીઓ ારા ચચાને આડ પાટ ચડાવવા માટ ખોટા-
ખોટા અને બનતાક ક ુ ાઓ આગળ લાવે ક થી ચચા ન થઇ શક. અથવા તો ળુ ુ ા ને
હાસંીયામાં ધકલી ને (અ તુ,અ ાસંગક)અ ય ુ ાઓઉપ વી કાઢ થી લોકો ળુ ુ ાને લુી
ને બી યથ ચચા માં લાગી ય.

આપસૌ કટલાક દવસથી ચાલી રહલીઆ ચચા માં પણઆજોઇ શકો છો ક કટલી વાર સતપથંીઓ
ારા ળુ ુ ાને બદલે સમાજને બી બા ુ વાળવાનો યાસ કય છે.
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(37) સતપથં નો િવરોધી એ સતપથંીઓ નો ુ મનઃA person saying fact is Satpanth’s enemy:

– સતપથંે પોતાના દરક િવરોધીઓ પર િનશાનો તાકવાની હુરચના અપનાવી છે. સતપથં ની
હ કકત બતાવનાર ક હર કરનાર ને સતપથંીઓ ય તગત ર ત,ે અસ ય ક અિશ ટ યવહાર
ારા, ખોટા કોટ-કસ કર ને તથા અ ય કોઇ પણ ર તે િનશાનો બનાવે છે ક થી બી કોઇ લોકો
સતપથં િવ ુ ધ ની હ કકતો બહાર લાવવાની હમત ન કર.

(38) સનાતની માં ુપમાં પાયેલા સતપથંી(“મવાળ” નામની ઉધઇ)/ Hidden Satpanthi in the 
name of Sanatani (called “Maval/Guptis”):

– આપણાં સમાજ ના ઘણાં લોકો યાર સ પથં થી ુ ર થયા યાર તે સતપથં ને સં ણુર તે યાગી
કુયા હતા પણ એવા કટલાક લોકો પણ હતા તે સમય અને સમાજની દશા અ શુાર સનાતનમાં

ભળ તો ગયા પણ મનમાં તો સતપથંી જ બની ર ા. આવા ડબલ-ઢોલક માણસો જ ખરા અથમાં
અ યારએ ચાલી ર ા િવવાદના ળુ છે. િવચારધારા આપણને સુગંત ન હતી તેથી આપણે તેને
છોડ દ ધી અને તે જ િવચારધારાને બહારના લોકો માટ છોડલી અને દરખાને ક ર બની ને વળગી
રહ ું તે તો સમ સમાજ અને પોતાની ત સાથે પણ છેતરપ ડ કહવાય. આવા લોકો ને ભારતમાં
રહતા અને પા ક તાન તરફ પોતાની લાગણીઓ ધરાવતા હોય તેવા ક રતા વાદ અને આતકંવાદ
કહ શકાય કમકઆ પા લોકો પોતાની તર ક િવચારધારાને જડતા વુક વળગેલા હોય છે અને
તે પોતાને મળતી દરક તક ને તરત ઝડપી સમાજિવરોધી કામ કરવામાં પોતાની હ શીયાર માને છે
હ કકતમાં તો તેમની પોતાની ત સાથે અને સમ સમાજ સાથે કરલી ગ ાર છે આ લોકો ને

આપણો સમાજ “મવાળ” કહ છે અને સતપથંીઓ તેમને “ ુ તી” તર કઓળખે છે. આપણે મ બને
તેમઆવા “મવાળ” લોકોને જ દ ઓળખી કાઢવા પડશે કમ ક હર સતપથંીઓ કરતાઆવા પા
“મવાળ” સતપથંીઓ સમાજની માટ વ ુ ખતરનાક છે અને તેઓ બી સતપથંીઓ કરતા પણ
સમાજને વધાર કુશાન પહ ચાડ શક છે.

(39) તૃ બનો અને પ રવતન લાવોઃ Awake and re-start the revolution:

–આવા કટલાક લોકો ને કારણે સમા પોતાની ભિવ યનીિત હર કરવી પડ છે બધંારણમાં ધુારા
કરવા પડયા છે ક સમાજ માં હ ુ સનાતન િવચારધારાને બા તથા તર ક ર તે વરલા લોકો જ
સમાજ ના શ યો બની શક. આથી જો આપ સમાજમાં આવા કોઇ લોકોને ઓળખતા હોવ ક કોઇ
“મવાળ” તર ક વતન કરતા જણાય તો સા બિત સાથે ક ીય સમાજ ક થાનીક સમાજને આપની
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સમાજમાથંી આવા લોકોને ુ ર કરવા માગં કરવી જોઇએ.(આમાટ થાનીક સમા પોતાના બધંારણ
માં ક ીય સમા ચુવેલા ધુારા ઝડપથી કરવા પડશ)ે તથા આ લોકો સમાજમાથંી ુ ર થાય અને
સ ચાઇ રુા સમાજસામેઆવે તેની જવાબદાર મારા અને તમારા વા સામા ય માણસોએજલેવી
જોઇએ / પડશે.

C. Issue-3 તૃ બનો, આગળ વધો અને િનણાયક બનો 
C. Issue-3 Be Aware, Go Ahead & Be Decided

(40) બસ..હવ,ે સમાજ માં મા વાતો કરવાને બદલે ન ર પગલા લેવાનો સમયઆવી ગયો છે, હવે
આ લાલીયાવાડ ને લોલમલોલ વ હવટ નહ ચાલે.

(41) સમાજ ના િનયમો ું વારંવાર અપમાન અને આટલા બધા ો ામ માં િવ ેપ અને િતર કાર
છતા પણ સમાજ ના હોદદાર ના પેટ ુંપાણી ના હલે તો હવે આપણે સમાજના પદાિધકાર ઓને પણ
િનયમો ુંપાલન કરવાઅને કરાવવા ફરજપાડવી પડશે જઅથવા તો તેમના થાને યો યઆગેવાન
ને લાવવા પડશ.ે ુબંઇ અને દ ણ ભારત માં મ થ ુ તેમ કોઇ એક દશામાં ચો સ િનણય લેવો
જ પડશ.ે

(42) ઉ લેખનીય છે ક હાલ માં સમાજ ારા તેની દશા ભલે પ ટ કરવામાં આવી હોય છતા પણ
સમાજના આગેવાનો ારા તેના પાલન માં બીનજ ુર કાય મતા / ણીજોઇને િન યતા
દખાડવામાંઆવી રહ છે.

(43) ક છમાં દરક ગામમાં આપણી ક ીય સમાજના ધારા-ધોરણ અ સુરતી સમાજવાડ ઓ અને
મં દરો આવેલા છે છતા ગામે-ગામ કોઇ જ જ ુર યાત ન હોવા છતા મા દખાડા ખાતર પોતાની
અલગવાડ ઓબાધંીને સતપથં ારા “ખાસ” કારનો ભાઇચારો બતાવવામાંઆ યો. બધા ગામ માં
આપણી સમાજવાડ ને લ મીનારાયણ વાળાની સમાજ અને તેમની જ યા વાળાની સમાજ કહવાય
છે અને સતપથંીઓ તેમની જ યા ને જ ાધા યઆપે છે, આપણી સમાજવાડ માં આવવામાં તેમને
નાનપ લાગે છે.

(44) આમ ગામે-ગામ પોતાની અલગ વાડ બનાવનારા સતપથંીઓ માં ાયં ભાઇચારો દખાય છે
ખરો? ણે કયારય આપણી ક ીય સમાજ ને પોતાની ગણી જ નથી તે આ આઆપણી સમાજને
પોતાની બતાવી ને હક જતાવી ર ા છે !!!!

Important Information -on Satpanth and Samaj 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GE 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Link: http://www.realpatidar.com/library 
email: mail@realpatidar.com

Page 10 of 12

realpatidar.com માજમાથીમાજમાથી આવાઆવા

                                                                                                                               હ realpatidar.com



સતપથંી ભાઇઓને જો ભાઇચારામાં રસ હોત ક જો તેઓ સમ સમાજ ને એક જોવા માગંતા હોત તો
સતપથં સમાજ ને ારનીયઆપણી સમાજમાં ભેળવી દ ધી હોત અને તેમાંઆવતીઆવક ક અ ય
સં થાઓ ને ક ીય સમાજ ની સં થામાં ભેળવી દ ધી હોત પણઆલોકો તો “મા ું એ મા ું અને બાક
બ ુ સહ યા ું” ની નીિત અપનાવી.

(45) એક બી વાત જણા ું – જો સતપથંી ક ીય સમાજને પોતાની સમાજ ગણતા હોત તો સમાજ
ના ુ યાલય નખ ાણાં માં સમાજની હો ટલ અને ક પસ હોવા છતાં સમાજની ખ સામે ન ું
િન કલકં ધામ બનાવવાની કોઇ જ જ ુર ન હતી,તેઓ કોઇ બી જ ુર યાત વાળા થળેઆબનાવી
શકતા હતા છતા…ંપોતાના શ ત દશનમાટઅને સતપથં છોડનારા નેઆકષવા માટ મા આવેલ
ભડંોળને યથ ખચવામાંઆ ુ.ં

(46) આ સતપથંીઓ ને આપણા નીચે જ પોતાના તમામ કર તૂો અને કાર તાનો ને પાવવા છે.

ભાઇચારાની મોટ -મોટ વાતો કર ને અને આપણી સમાજ યે ખોટ મમતા બતાવીને આપણ ને જ
ફોસલાવવા છે. સતપથંી ારા સમાજ માં કયારય કોઇ ભાઇચારો બતાવવામાં આ યો નથી ઉ ટા ુ
વાર-તહવાર પોતાના અલગ ડં રચીને સમાજ નાઆયોજન ને િન ફળ બનાવવાનો જ યાસ કય
છે.

(47) સતપથં ધમ િવશે બી ઘણી બધી હ કકતો અને રુાવાઓ આપણ ને ર અલ પાટ દાર ારા
ણવા મળેલ છે ુની માનિસકતાને બદલવા માટ રુતા છે જ.

(48) એક અગ યની વાતઃ 
હમણાં જ મારા યાન માં આ ું છે ક ક ીય સમાજ ના એક મહ વ ના ઝોન ના ખુ ારા ક ીય
સમાજને લપડાક સમાન કાય કરવામાં આ ું છે અને તે અ વયે એક નવી જ સમાતંર સં થા
બનાવવા મા આવી છે. તુકાળમાં અનેક પાઠ શીખેલ આપણી સમાજની નેતાગીર ને પણ આ
ણકાર હશે જ છતા તેઓ એ અ યાર ધુી કોઇ જ પગલાં લીધા હોય તે ુ ં ણવા મળેલ નથી. આ

કાયમાં સમાજની એકતાની વાતો કરનાર સતપથંી ભાઇઓ નો સં ણુ ટકો છે અને આ લોકો ારા
અ યાર તેનો ચાર કરવામાં આવી ર ો છે. આ ુ ૃ ય કરનારને આપણી સમાજને વેરવીખેર કર
નાખવાની સં ણુ યોજના છે.
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(49) હવે િનણય લેવાનો વારો તમારો છે તમાર જ તમાર સમાજ ને યો ય દશા આપવાની છે.

(50) માર આપ સૌ ને ખરા દલથી અરજ છે ક મહરબાની કર ને હવે ગો. આટઆટ ું કરવા છતા
પણઆપણા ઘણાં લોકો તેઓ ને છાવર છે માટ ભલા બનો કમસેકમ સમાજમાં િૃત લાવો !!!

(51) અહ સમાજ ને તોડવાનો નથી પણ વધાર મજ તુ બનાવવાનો છે અને તેમાં સમ યાઓ તો
આવશે જ.પણઆપણેઆપણી સમાજ નેએક સુ ં ત સમાજબનાવવો હશે તો ઘણાં પર બળો સામે
લડવા તૈયાર રહ ું પડશે અને તે માટ તર ક યવ થાને પ ટ અને ચો સ બનાવવી પડશે.
—
તા. ૨૦-૦૭-૨૦૧૦ 
લી. એક ય ત – abc.samaj@gmail.com
—
નમ ત.ે
==================================================================
=====================
Note:
1. This e-mail and information contents for friendly circulating only.
2. If you have any doubt or question regarding current e-mail , you can reply me on 
abc.samaj@gmail.com.
3. Its for private and personal use only.
==================================================================
=====================
You can also read the entire email here: http://issuu.com/patidar/docs/ge1_-
important_information_-on_satpanth_and_samaj/1?mode=a_p
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Download / Print / View full article, with attachments [Best 
Option]: http://www.box.net/shared/y75b3edr8g

https://archive.org/details/rpge001

Important Information -on Satpanth and Samaj 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GE 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Link: http://www.realpatidar.com/library 
email: mail@realpatidar.com

Page 12 of 12

9) 9) હવહવ િનણયિનણય લલ

                                                                                                                               realpatidar.com


		2017-01-20T18:52:18+0530




